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Ország: Írország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- Igen, korlátozásokkal 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- Igen 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- Teherforgalom 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- 2021. január 16-tól az Írországba történő beutazáshoz egy darab, a mintavételtől számított 

72 óránál nem régebbi negatív PCR covid teszt eredményét kell bemutatni a határnál. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- Igen, 14 napra házi elkülönités 

Kötelező úti okmányok? - Igen, az országba való belépéskor egy tipus nyomtatványt kell kitölteni. 
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Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- Igen, korlátozásokkal 

- Egy legfeljebb 48 órval korábban készült antigen gyorsteszt vagy PCR teszt felmutatás 

- 14 nap házi elkulönűlés 

- Abban az esetben mentesülnek a karantén alól, ha megkapták a koronavírus elleni oltás 

második dózisát, és a második oltás időpontjától eltelt legalább 10 nap, illetve,ha korábban 

pozitív volt a tesztjük, de a fertőzés kimutatásától legkevesebb 14 nap és nem több mint 90 

nap telt el vagy már megkapták az oltást. 

 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- Igen, a kijelölt tranzit útvonalon. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - https://www.mae.ro/node/51880 vagy: https://reopen.europa.eu/en 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

- csak a kijelölt pihenési helyeken lehet megállni a tranzit vonalon 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

www.mae.ro 

https://reopen.europa.eu/ , www.HATARINFO.HU stb. 

https://www.mae.ro/node/51880
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/
https://reopen.europa.eu/
http://www.hatarinfo.hu/
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Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? 14 nap házi elkülönűlés 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések - 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az országot illetően, Hasznos 

telefonszámok sürgősség esetén 

https://dublin.mae.ro/contact 

https://www.mae.ro/node/51915 

https://dublin.mae.ro/contact
https://www.mae.ro/node/51915

